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Ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 
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Dnr 00536-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta följande beslut 

1. Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans 

godkänns. 

 2. Förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i Kommunalförbundet 

Svenskt Luftambulans beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  

Sammanfattning 
Revisorerna för Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans har granskat 

den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2020. Gransk-

ningen visar att direktionen sammantaget bedrivit verksamhet på ett ända-

målsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna 

är i allt väsentligt rättvisande och direktionens interna kontroll har varit till-

räcklig. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är fören-

ligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna bedömer 

vidare att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verk-

samhetsmål som direktionen har uppställt. Revisorerna tillstyrker att kom-

munalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen och 

de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Ärendet 
Förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans har be-

slutat om årsredovisning för 2020 den 2021-03-12. Enligt § 8 i förbundsord-

ningen för kommunalförbundet ska respektive medlems regionfullmäktige 

besluta om ansvarsfrihet för förbundets direktion.  

Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans (SLA) uppgift är att ansvara för 

och driva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill anknuten verk-

samhet åt medlemmarna samt verka för etablering av en nationell samord-

ning av ambulanshelikopterverksamheten. Medlemmar är Region Värmland, 

Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Region Uppsala, Region Norr-

botten och Region Västerbotten.  

Under år 2020 har stort fokus varit på förberedelse för övertagande av den 

operativa verksamheten i Region Norrbotten (juni 2021) och Region Väster-

botten (jan 2022). För år 2020 redovisar förbundet ett negativt resultat med  

-2063 tkr. Resultatet avviker negativt mot budget med -2063 tkr och förkla-

ras huvudsakligen med högre personalkostnader (bemanning helikoptrar) 

samt kostnader för drift och underhåll av helikoptrar. Avvikelsen är till 
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största delen hänförlig till medlemmarna Region Värmland och Region Da-

larna.  

Revisorernas granskning av förbundets verksamhet år 2020 har inte gett 

anledning till någon anmärkning. Revisorerna tillstyrker därför att kom-

munalförbundets årsredovisning 2020 godkänns och att ledamöterna i för-

bundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Årsredovisning 2020  

Protokoll förbundsdirektion 2021-03-12 

Revisionsberättelse för år 2020 

Granskning av årsredovisning 2020 PWC 

Granskningsrapport PWC- Grundläggande granskning  

Revisorernas redogörelse för 2020 

 

Protokollsutdrag skickas till: 

Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans 

Ekonomidirektör 
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